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Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

 
               ZP.271.1.2022 

Dostawa samochodu typu BUS z zabudową specjalistyczną PEFRON do przewozu dzieci 
z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dąbrówka” w Jeleniej Górze 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, samochodu typu BUS z zabudową 
specjalistyczną PEFRON z napędem przednim do przewożenia dzieci z: 
1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dąbrówka 1” w Jeleniej Górze,  

2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dąbrówka 2” w Jeleniej Górze, 

3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze. 

2. Ilekroć w dokumentach zamówienia lub ogłoszeniu jest mowa „pojazd” należy przez to rozumieć samochód 

typu BUS z zabudową specjalistyczną PEFRON z napędem przednim do przewożenia dzieci. 

3. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz wolny od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 
2022, gotowy do użytku. Samochód nie może być zarejestrowany. 

4. Zamówienie realizowane jest w ramach otrzymanej darowizny od Firmy VALMET TECHNOLOGIES AND 
SERVICES S.A. zs. w Jeleniej Górze oraz środków Miasta Jelenia Góra. 

5. Przedmiot zamówienia musi: 
1) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 988 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,  

2) posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy oraz, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony 
do ruchu jako pojazd przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością w tym przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo  
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 988 z późn. zm.),  

3) posiadać niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji pojazdu na terytorium RP, 
4) spełniać wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz węglowodorów. 

6. Parametry i wyposażenie pojazdu: 

Lp. Wyszczególnienie 

Wymiary zewnętrzne  

1.  Długość całkowita zew. max. 5480mm 

2.  Wysokość : do 2000 mm   

3.  Szerokość całkowita do 2000mm 

Silnik   

1.  Silnik dci wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności nie większej niż 2000 cm  mocy  

nie niższej niż 150 KM i momencie obrotowym min 350 Nm 

2.  Norma spalania wg Rozporządzenia (WE ) EURO 6 

Skrzynia biegów 

1.  Manualna min. 6 stopniowa skrzynia biegów  

Systemy bezpieczeństwa 

1.   ABS, ESP, poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera 

2.  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi 

3. Sygnalizator niezapiętych pasów  

4. System wspomagania nagłego hamowania 

Układ kierowniczy 

1.  Wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna 

Ogumienie  

1. Obręcze kół stalowe w rozmiarze 16 z kołpakami 

2.  Pełnowymiarowe koło zapasowe 
Okna i drzwi  

1.  Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne 

2.  Drzwi przesuwne z prawej strony 

3.  Drzwi tylne przeszklone otwierane pod kątem min.180 stopni  



_____________________________________________________________________________________________________________ 
TOM III SWZ  -  Dostawa samochodu typu BUS  z zabudową specjalistyczną PEFRON do przewozu dzieci z Placówek Opiekuńczo – 

 Wychowawczych „Dąbrówka” w Jeleniej Górze. 

 

4.  Elektryczne szyby w przednich drzwiach  

5.  Ogrzewana szyba tylna z wycieraczką 
Pozostałe 

1.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

2.  Immobilizer 

3.  Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą  

4.  Ogrzewanie przestrzeni kierowcy i pasażerskiej 

5.  Kolor biały  

6.  System multimedialny z wbudowaną nawigacją, kompatybilny z systemami Apple Car Play oraz 

Android Auto 

7.  Światła FUL LED 

8.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 

9.  Światła przeciwmgłowe  

10.  Czujnik światła i deszczu 

11.  Napęd przedni 

12.  9 miejsc w układzie: fotel kierowcy i 2- miejscowa kanapa po stronie pasażera, kanapa 2 rzędzie  

z 2 mocowaniami ISOFIX, kanapa w 3 rzędzie 

13.  Tapicerka - materiałowa 

14.  Gumowa wykładzina w części ładunkowej  

15.  Szyny, do których można przymocować wózek inwalidzki 

16.  Bezpłatne auto zastępcze na czas serwisów i napraw mechanicznych 

17.  Bus wymaga specjalnych mocowań ISOFIX fotelików do przewozu małych dzieci 

18.  Gwarancja i serwis zgodnie z zapisami pkt II.3 Tomu III SWZ 

II. Informacje dodatkowe: 
1. Parametry pojazdu wskazane w pkt I.4 należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest 

zaproponowanie parametrów lepszych. 

2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2022r., poz. 1710 z późn. zm.) ilekroć w opisie przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez 
Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

3. Warunki gwarancyjne i serwisu: 
1) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis pojazdu w promieniu 150 km od granic 

miasta Jelenia Góra. 

2) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum: 

a) 24 miesięczną gwarancją całopojazdową bez limitu przebiegu kilometrów; 

b) 24 miesięczną gwarancją producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz 
na dodatkowe wyposażenie; 

c) 12 letnią gwarancją na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. 

4. Warunki dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia: 
1) Dostawa pojazdu odbędzie się do siedziby Zamawiającego – Centrum Opieki nad dzieckiem 

„Dąbrówka”, ul. Podgórzyńska 6/2, 58-560 Jelenia Góra. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów tj.: kartę pojazdu, kartę 
gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu 
(wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający 
spełnienie normy emisji spalin). 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do czasu odbioru pojazdu przez 
Zamawiającego w siedzibie wskazanej w pkt.II.4 ppkt 1). 

4) W dniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru jakościowego dostarczonego pojazdu, 
podczas którego zbada właściwości i parametry pod kątem zgodności z SWZ oraz ofertą Wykonawcy.  

Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy pojazdu, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy. 

5) Samochód w chwili przekazania - wydania rzeczy Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik 
paliwa oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 

6) Wszystkie protokoły, raporty itp. dokumenty wymagające potwierdzenia podpisem przez 
Przedstawiciela(-i) Zamawiającego i Wykonawcy zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach,  

po 2 egzemplarze dla Zamawiającego i po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 


